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KUNGÖRELSE 

Underrättelse till berörda grannar 
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast 

 

Ansökan om bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod på fas-

tigheten Släggan 2 har inkommit från Hi3G Access AB till Plan- och byggverksam-

heten.  

Masten är en 36 meter hög monopole telemast (en ostagad mast) med tillhörande 2 

m² stor teknikbod avsedda för mobiltelefoni. Masten med teknikbod kommer att 

placeras i sydvästra hörnet på fastigheten Släggan 2, ca 50 meter söder om Köpman-

gatan i Mörbylånga mellan Mörbylånga Bostads kontor och Skansenskolan. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 § skall berörda sakägare med flera beredas till-

fälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Bygglovsprövningen avser 

endast masten med tillhörande teknikbyggnad och dess lokalisering. Monteringen 

och användningen av antennerna med mera i tornet kräver inte bygglov och är inte 

anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. 

Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggverksam-

heten på kommunhuset i Mörbylånga. 

Eventuella synpunkter över anläggningen skall lämnas skriftligt med uppgift om 

egen fastighetsbeteckning till Samhällsbyggnadsnämnden, Plan- och byggverksam-

heten, 386 80 Mörbylånga senast den 18 april 2019. 

Eventuella frågor besvaras av Plan- och byggverksamheten tel: 0485-470 00. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

Kungörelse om ärendet kommer att vara uppsatt på kommunens anslagstavla och hemsida 

(www.morbylanga.se) under tiden 27 mars – 18 april 2019. 

 

http://www.morbylanga.se/
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Underrättelse om inlämnad ansökan med möjlighet att yttra sig 

Ansökan avser Nybyggnad av radio- telemast/torn 
Fastighet   SLÄGGAN 2, Köpmangatan 32  
Sökande  Hi3G Access AB Mikke Göransson 
____________________________________________________________________ 

Ärendet 

Ansökan innebär bygglov för nybyggnad av verksamhet, en telemast typ monopole med 

en höjd = 36 m och teknikbod om 1,8 m² byggyta (bya), på fastigheten Släggan 2, enl 

ovan har inkommit. 

Skäl till underrättelse 

Den sökta åtgärden, enligt ovan, ligger inom detaljplan på område för småindustri- och 

bostadsändamål i kanten på prickmark. 

Upplysningar 

Som berörd sakägare, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, får Ni här 

yttra Er över ansökan som innebär: 

1. Placering och utformning. 

Ert yttrande skall inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden senast 2019-04-18.  

Bilagor 
Kopior på ansökan, situationsplan samt plan- och fasadritningar inkomna 2019-03-12 

bifogas. 

 

 

David Andersson-Junkka 

Byggnadsinspektör 

□ Jag har inga synpunkter på föreslagen åtgärd, enligt utsända handlingar.   

□ Jag har följande synpunkter på föreslagen åtgärd: 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

____________________                   ___________________________________________ 
Datum                              Namnteckning 











TH0230D, Mörbylånga Släggan 2, Mörbylånga Kommun 

Monopole 36 m.ö.m. 

Hi3G Access AB Växel: +46 (0) 761 47 77 54 
Att: Mikke Göranson  

c/o Tammp AB 

Löparevägen 1   

mikke.goransson@tammp.se 

SE-294 39  Sölvesborg  
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